CARTUCHO SMART®
MULTI-GAS/VAPOR
SIMPLES É INTELIGENTE

A seleção e o treinamento dos cartuchos ficaram mais
fáceis! O cartucho SMART® substitui até cinco cartuchos de
gás /vapor, portanto, seus funcionários terão um cartucho
para usar na maioria das tarefas. Além disso, a possibilidade
de uso indevido do cartucho é reduzida.

APROVADO PELA NIOSH:

Vapores orgânicos, amônia, metilamina, cloro, cloreto de
hidrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de cloro, fluoreto
de hidrogênio, formaldeído, sulfeto de hidrogênio
(somente escape).

O CARTUCHO MAIS INTELIGENTE DA CLASSE

Cada cartucho inteligente vem com uma válvula de inalação
embutida, além de uma montagem de encaixe fácil. Use
com filtros de partículas N95, R95 ou P100 contra ainda
mais combinações de contaminantes. O mais inteligente de
todos é o respirador da série 8000 - uma peça facial macia,
porém durável, com peso mais leve, perfil mais baixo e
conforto extra.

FUNCIONALIDADES

• O cartucho Multi-Gas / Vapor Smart simplifica o
inventário.
• Aprovado para dez gases / vapores comuns.
• A seleção do cartucho é simplificada e o uso indevido
reduzido.
• Substitui até cinco cartuchos de gás / vapor.
• Para uso contra riscos múltiplos no mesmo local de
trabalho.
• Use com filtros 8910 N95, 8970 R95 ou 8940 P100 contra
partículas.
• 100% livre de PVC para uma alternativa mais ecológica.

APLICAÇÕES

Desengraxamento, forjamento, fundição, operações de
tratamento térmico, fabricação de papel, processamento,
fabricação de borracha, fabricação e uso de adesivos,
lavagem a seco, fabricação e aplicação de pesticidas ou
fumigantes, tratamento de madeira e produtos de
madeira, fabricação e uso de tintas, impressão, fabricação
de preparações cosméticas, perfumes e produtos
farmacêuticos, branqueamento de farinha, agricultura,
indústria do tabaco, mineração, transporte rodoviário,
fabricação de produtos para telhados e asfalto, plantas
petroquímicas. Processamento de alumínio,
galvanoplastia, fornos de cal, plantas têxteis de rayon,
gravação e polimento de vidro, processamento químico,
fabricação de tintas e corantes, fabricação de sabão,
preservação de madeira, laboratórios, enriquecimento de
urânio, utilidades movidas a carvão, produção de
fluorocarbono e fluoreto, cerâmica e trabalho com
cimento, fabricação de fertilizantes, preservação de
alimentos e vinho, fabricação de fibra de vidro, tratamento
de peles de couro, destilação de petróleo, fabricação de
celulose e papel, fundições e fundições. Fabricação de
fertilizantes, têxteis, papel ou borracha, resinas sintéticas,
farmacêuticos, pesticidas, extração de minérios metálicos,
tratamento de sucata, refino de petróleo, produtos
químicos fotográficos, blueprinting, galvanoplastia,
produção de tinturas. Síntese de resinas de formaldeído,
agentes quelantes e corantes, fabricação de têxteis,
operações de curtimento, fabricação de painéis de
partículas, compensados, lixas, rebolos, embalsamamento.

CARTUCHO SMART®
MULTI-GAS/VAPOR
EMBALAGEM

8600 Smart Cartucho
1 Par por Bolsa
5 Bolsas por Caixa
6 Caixas por Case
Também disponível como respirador pré-montado com meia
máscara da série 8000. 8601-Pequeno, 8602-Médio, 8603-Grande.
AVISO IMPORTANTE PARA OS USUÁRIOS
Você é responsável por compreender e seguir todos os avisos, restrições e
outras informações contidas no manual de instruções antes de entrar em uma
área de trabalho contaminada. Não fazer isso pode resultar em doença ou
morte.
AVISO AO USUÁRIO
1. Siga todas as instruções e advertências sobre o uso deste respirador e use-o
durante todos os momentos de exposição. Deixar de fazer isso reduzirá a
eficácia do respirador, a proteção do usuário e pode resultar em doença ou
morte.
2. Para uso adequado, pergunte ao seu supervisor ou ligue para +1 (800)
421-0668 ou +1 (310) 837-6500, ramal 512/550.
3. O usuário deve primeiro ser treinado pelo empregador no uso adequado do
respirador, de acordo com os padrões de segurança e saúde aplicáveis, para o
contaminante e o nível de exposição na área de trabalho atribuída. Um
Programa de Treinamento Respiratório por escrito deve estar implementado e
ser seguido por cada usuário antes do primeiro uso. Deve atender a todos os
requisitos de todos os padrões aplicáveis, incluindo OSHA 29 CFR 1910.134 e no
Canadá CSA Z 94.4, por exemplo, treinamento, teste de ajuste, avaliação
médica e padrões específicos de substância OSHA aplicáveis.
4. Os vapores, gases, poeiras, névoas, fumos e outros contaminantes que
podem ser perigosos para a sua saúde incluem aqueles que você não pode ver,
saborear ou cheirar.
5. Verifique com seu supervisor os cartuchos e / ou filtros apropriados para
contaminantes em sua área de trabalho.
6. Um teste de ajuste qualitativo ou quantitativo deve ser realizado antes que
um respirador seja designado. Consulte o OSHA 29 CFR 1910.134 (f ) atual.
7. Esta peça facial do respirador, quando combinada com qualquer nível
incômodo de vapor orgânico e / ou gás ácido / disco de filtro de partículas,
não pode ser usada para contaminantes de vapor orgânico ou gás ácido que
excedam seu respectivo Limite de Exposição Permissível (PEL) da OSHA ou
outra Exposição Ocupacional do governo Limites (OEL), o que for menor. O
nível de incômodo refere-se a concentrações que não excedem o PEL ou OEL,
o que for menor.
MOLDEX TECHNICAL ASSISTANCE
Para mais informações ligue para (11) 2301-0652 ou
E-mail: adrianof@moldex.com, petersont@moldex.com ou visite /br
DISTRIBUIDO POR:

USE CONTRA:
1. Contaminantes especificados na etiqueta de aprovação do NIOSH em bolsas, cartuchos,
discos / filtros / pré-filtros ou manual de instruções.
2. Contaminantes com boas propriedades de aviso, ou seja, cheiro, sabor ou irritação.
NÃO USE CONTRA:
1. Concentrações de contaminantes desconhecidos ou imediatamente perigosos para a
vida ou saúde.
2. Concentrações de contaminantes que excedem a concentração máxima de uso ou 10
vezes o Limite de exposição permissível da OSHA (PEL), o que for menor, ou de acordo
com os regulamentos governamentais aplicáveis.
3. Gases ou vapores com propriedades de advertência pobres ou que geram altas
temperaturas de reação, ou sprays de tinta contendo isocianatos.
4. Jateamento.
5. Névoas à base de óleo com filtros N.
RESTRIÇÕES:
1. Este respirador não fornece oxigênio e não deve ser usado em atmosferas contendo
menos de 19,5% de oxigênio.
2. Não permaneça na área contaminada se ocorrer algum desconforto físico, por exemplo,
dificuldade para respirar, tontura ou náusea.
3. Saia da área contaminada e substitua o respirador e / ou cartucho ou filtro se estiverem
danificados, distorcidos, não for possível obter um encaixe adequado, sentir o gosto,
cheirar ou ficar irritado com contaminantes ou respirar com dificuldade.
4. Não altere, modifique ou abuse deste respirador.
5. Armazene o respirador em uma bolsa lacrada em uma área limpa, seca e não contaminada.
6. Descarte a peça facial e / ou cartuchos e discos / filtros de acordo com a política de seu
empregador e os regulamentos aplicáveis.
7. Filtros N, R ou P são necessários para partículas.
8. Quando houver névoa de óleo, sozinha ou em combinação com partículas sólidas, não
use os filtros R ou P por mais de um turno de trabalho de oito horas. Elimine o mais tardar
oito horas após a primeira utilização. Não exceda 10X PEL ou um total de 200 mg de carga
por respirador, o que for menor. É responsabilidade do usuário saber o PEL e a
concentração do contaminante, a taxa máxima de trabalho do funcionário e qualquer
outra informação específica do local de trabalho para calcular a carga do filtro. Onde
névoas de óleo estiverem presentes, não use N filtros.
9. Descarte todos os cartuchos e filtros N, R e P em até trinta dias após
a) primeiro uso, e / ou
b) retirar do saco selado.
10. Use cartuchos, filtros e peças faciais antes da data de validade “usar até” impressa na
caixa ou bolsa.
11. Se for usado para soldagem, use proteção adequada para os olhos e rosto.
AVISO IMPORTANTE DE GARANTIA LIMITADA AO COMPRADOR
Esta garantia limitada substitui as garantias de comercialização, adequação a fins
específicos e todas as outras garantias, expressas ou implícitas. Não há outras garantias que
se estendam além da descrição aqui apresentada. Os padrões físicos e especificações da
Moldex serão atendidos pelos produtos vendidos. Recursos exclusivos: os danos pelo
descumprimento desta garantia limitada estão limitados à substituição de tal quantidade
de produtos Moldex comprovadamente fabricados com defeito. Exceto conforme
estabelecido acima, a Moldex não será responsável por qualquer perda, dano ou
responsabilidade, direta, indireta, incidental, especial ou consequencial, que surja de uma
venda, uso ou uso indevido, ou a incapacidade de usar produtos pelo usuário.
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